
                         Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α    Ο Μ Ι Λ Ι Α Σ 

1. Εφηβική ηλικία I: Το αναπτυξιακό «τρίπτυχο». 

 Τι γίνεται; Καθολικές και ραγδαίες αλλαγές σε όλους τους τομείς ανάπτυξης:    

        «Δεύτερη γέννηση!» 

 Γιατί γίνεται; Πολυσχιδείς  αναπτυξιακοί στόχοι για επίτευξη: Προετοιμασία  

        για τον ρόλο του ενηλίκου! 

 Πώς βιώνεται; «Ωδίνες» της αφομοίωσης των αλλαγών και της επίτευξης  

      των αναπτυξιακών στόχων: «Εφηβική κρίση!». 

2. Εφηβική ηλικία II: Χρονολογική οριοθέτηση.  

 Πότε αρχίζει και πότε τελειώνει: Κάθε παιδί έχει τη δική του εφηβεία. 

 Η διάρκειά της επιμηκύνεται και προς τα δύο άκρα. 

 Αρχίζει ως βιολογικό φαινόμενο και καταλήγει σε ψυχοκοινωνικό. 

3. Εφηβική κρίση I: Ιδιόγνωμες ‒ ιδιόρρυθμες συμπεριφορές. 

 Τρεις μορφές εφηβικής κρίσης: Ελαφρύς κυματισμός, άλλοτε βουβή και άλλοτε   

         θορυβώδης τρικυμία, θυελλώδης φουρτούνα σε αχαρτογράφητα νερά. 

 Φόβοι για τη σωματική ανάπτυξη: «Βιοσωματικό είδωλο». 

 Το αυξητικό τίναγμα της ήβης: Ελλιπής συντονισμός κινήσεων. 

 Ωρίμαση γενετήσιας λειτουργίας: Πρωτεύοντα ‒ δευτερεύοντα γνωρίσματα.  

 Έντονη υπερ-διεγερσιμότητα: Υπερευαισθησία, ευσυγκινησία, νευρικότητα. 

 Έντονες θυμικές εκρήξεις και μεταπτώσεις: «Ενδοψυχικές καταιγίδες». 

 Αφύπνιση της ερωτικής ορμής: Υπερ-απασχόληση με το σεξ, αυτοερωτισμός,   

       διαφυλικές σχέσεις. 

 Φόβοι για τη σεξουαλική ικανότητα και καταλληλότητα. 

 Κατάκτηση αφαιρετικής σκέψης: Από «πραγματιστής» γίνεται «ιδεαλιστής»! 

 Εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας – αυθεντίας. 

 Έντονη ανακαινιστική και κριτική διάθεση: Αιώνια αναγέννηση! 

 Νέοι μηχανισμοί άμυνας: Ονειροπόληση, διανοουμενισμός, ασκητισμός. 

 Αυτονόμηση από τους ενηλίκους και προσκόλληση στους συνομηλίκους:   

                     Κρίση εφηβικής «πρωτοτυπίας». Εφηβική «κουλτούρα». 

 Ένδοσκοπική – αυτοαναλυτική διάθεση: «Φανταστικό ακροατήριο».  

 

 «Προσωπικός μύθος»: Μοναδικότητα των βιωμάτων.  

          Μη-τρωτότητα: «Αχίλλειο σύνδρομο». 

 Επιλογή προσωπικής ταυτότητας: Τέσσερις μορφές (δοτή, κατακτημένη,  

          παρατεταμένο μορατόριουμ, σύγχυση ρόλων). 

4. Εφηβική κρίση II: Η ψυχοπαιδαγωγική διαχείρισή της στο σχολείο  

       και στην οικογένεια: Δεκαέξι συν τρεις (17 + 3) προτάσεις.  

1. Θετική στάση : Όχι το γνωστό, από καταβολής κόσμου, καταγγελτικό     
         «τροπάριο» εναντίον των νέων !  
         ‒ Ας θυμηθούμε τα δικά μας εφηβικά παραστρατήματα! 

2. Γνώση της «Ψυχολογίας του Παιδιού και του Εφήβου» από όλους  
        τους εμπλεκομένους: Εκπαιδευτικοί, γονείς, οι ίδιοι οι έφηβοι. 

3. Ισχύει  η  επιγένεση: Προσοχή στα προηγούμενα χρόνια: Το «γεμάτο όπλο»           

και  η «σκανδάλη» που το πυροδοτεί. 

4. Αλλάζοντας τις συνθήκες, αλλάζουμε τη συμπεριφορά: Πρωτίστως,  

       να αλλάξουμε εμείς, οι ΓΟΝΕΙΣ και οι ΔΑΣΚΑΛΟΙ. 

5. Το  «ΤΙ»  και  το  «ΠΩΣ» στη  συμπεριφορά  μας: Πιο σημαντικό το «ΠΩΣ». 

6. Διαφορική  ενίσχυση  της  συμπεριφοράς: Αγνόησε τις αρνητικές μορφές, 

επιβράβευσε τις θετικές. 

7. Όχι  «τρομεροποίηση» της σοβαρότητας όλων των  προβλημάτων:  

       Ασχολήσου με τα σοβαρά! Αγνόησε τα άλλα! 

           Στοχευμένη «μερική κώφωση»  (Μην τα ακούς όλα!). 

           Στοχευμένη «μερική τύφλωση»  (Μην τα βλέπεις όλα!). 

8. Κάθε εποχή και κάθε κοινωνία έχουν τη δική τους εφηβεία: Η εφηβεία  

         του παιδιού μας διαφέρει από τη δική μας πριν 20-30 χρόνια. 

9.  Παθητική  αναστολή: Άμεσο τεχνηέντως σταμάτημα της ανεπιθύμητης πράξης.     

         Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη! 

10.  Οι εντολές να είναι θετικές:  Να υποδεικνύουμε  τι να κάνει (το επιθυμητό) και 

όχι τι δεν πρέπει να κάνει (το ανεπιθύμητο). 

     Δεν λέμε: «Μην κλείνεις την πόρτα δυνατά»!  Λέμε: «Σε παρακαλώ, κλείσε  

την πόρτα σιγά»!  Δεν λέμε: «Μην ενοχλείς τον διπλανό σου»!   

    Λέμε: «Σε παρακαλώ, συνέχισε τη δουλειά σου»! 

    Οι προφορικές μας παραγγελίες, για να διευκολύνουμε την κατανόησή τους,  

συνοδεύονται με τις κατάλληλες χειρονομίες. 

11. Να θέτουμε όρια και να ασκούμε έλεγχο: Τα  όρια  να  είναι  σαφή  και  λογικά.    

         Ο  έλεγχος  να  είναι  προληπτικός και ελευθερόφρων. 

12. Ποινές να είναι ήπιες: Να επιβάλλονται στην ανεπιθύμητη πράξη  

         και όχι στο πρόσωπο (πχ: όχι «Είσαι ψεύτης!», αλλά «Λες ψέματα!»). 



13. Ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος του παιδιού: Η επιτυχία φέρνει επιτυχία –  

      Η αποτυχία φέρνει αποτυχία.  

14. Το «καθωσπρέπει» είναι «αυτο-καταπιεζόμενο» παιδί: 

       Πρόσφορο «θύμα» για bullying! 

       Κίνδυνος για εκκολαπτόμενη κατάθλιψη: Σύνδρομο  «πετρούλα!». 

15. Εμπόδια  στην  επικοινωνία  με  τον  έφηβο: Ιδεαλιστική  θεώρηση  της  ζωής. 

Προσωπικός μύθος. 

16. Όχι  ΜΟΝΟ-λογος,  αλλά  ΔΙΑ-λογος με ενσυναίσθηση: Να  μπαίνεις  

      στη  θέση  του  άλλου! 

17. Προσοχή  στα  ΔΙΑΜΕΣΑ, σε ό,τι μεσολαβεί ανάμεσα στην πράξη  

      του εφήβου και στη δική σου αντίδραση: 

- Μην αντιδράς ΑΜΕΣΩΣ:  Ψυχραιμία. 

- Βρες κάτι να κάνεις για να κερδίσεις χρόνο. 

- Σκέψου ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κάνεις. 

- Να σκεφθείς και να αποκλίσεις ακραίες ενέργειες. 

       (π.χ. δεν θα τον προσβάλλω∙ δεν θα βγάζω συμπέρασμα αμέσως κ.τ.ό.) 

- Σκέψου πολλές ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ:  Όχι μόνον ΜΙΑ λύση. 

- Μην είσαι ΑΠΟΛΥΤΟΣ στις απόψεις σου. Χρησιμοποίησε φράσεις, όπως: 

    - «ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ λύση θα μπορούσε να είναι…» 

    - «Αυτό που σκέφθηκα ΤΩΡΑ είναι…» 

    - «ΙΣΩΣ καλό θα ήταν…» 

 Αν ο έφηβος εκδηλώνει οξυμμένη εναντιωματική συμπεριφορά, 

   πρότεινε να τηρήσετε ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟ  «ΤΙΜΕ – ΟUT»  

   για ήρεμο αναστοχασμό και αναπλαισίωση  

   του ΤΙ, του ΠΩΣ και του ΓΙΑΤΙ του «επίδικου» θέματος. 

- Αν  διαβλέπεις  ότι  οδηγείσαι  σε  αδιέξοδο, μια  καλή  λύση  είναι             

     το ΧΙΟΥΜΟΡ. 

 (17 +1):  Ποιος εκπαιδευτικός μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα τον έφηβο: 

       Δύο τύποι: Ο «ευσυνείδητος διδάσκων» και ο «ψυχοπαιδαγωγός». 

 (17 +2):  Ποιος γονέας μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα τον έφηβο: 

       Τέσσερις τύποι: Ο στοργικός - ανεκτικός, ο υπερπροστατευτικός,  

       ο απορριπτικός - αδιάφορος, ο καταπιεστικός - αυταρχικός. 

       (17 +3):  Ποιο σχολείο μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα τον έφηβο: 

 - Οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ να είναι «ψυχοπαιδαγωγοί»! 

 - Οι ΜΑΘΗΤΕΣ να γίνονται κάθε μέρα καλύτεροι ως μαθητές  

                    (στα μαθήματα)  και ως συμμαθητές (στη συμπεριφορά)! 

 - Οι ΓΟΝΕΙΣ να είναι «βοηθοί δάσκαλοι» του παιδιού τους! 
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Ι. Ν. Παρασκευόπουλος 

Ομότιμος Καθηγητής Ψυχολογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η  «κρίση»  της  εφηβικής  ηλικίας 
Οι εκφάνσεις της και η ψυχοπαιδαγωγική διαχείρισή της  

στο σχολείο και στην οικογένεια 

Δεκαεπτά συν τρεις (17+3) προτάσεις 


